
Procurando Jesus na Terra Santa

COMEÇANDO EM COMUNIDADE 
1.  Quais foram os tipos de disciplinas com as quais você cresceu? 

Você se dava bem e nunca era pego? Ou sempre era pego, 
apanhava ou ficava de castigo?

2. Em sua opinião, quão importante é o conceito de “Justiça”. 
Alguma vez você já foi tratado injustamente? Como se sentiu?

EXPLORANDO EM COMUNIDADE 
Durante a Segunda Guerra Mundial, 2 jovens Judeus eram amigos 
bem próximos, mais chegados que irmãos. Viviam em um campo 
de concentração Nazista bem encardido, lotado de outros Judeus 
desamparados e com poucas esperanças, exaustos pelo excesso de 
abusos. Eles compartilhavam seus poucos pertences e  tinham tudo 
em comum, literalmente tudo. Um dia um deles se sentiu muito fraco 
e de maneira bem perceptível começou a perder peso. Seu corpo 
desnutrido foi deteriorando até que não conseguisse mais realizar as 
tarefas designadas. Ele sabia que isso significava a morte -- na câmara 
de gás. 
Naquela noite, os guardas Nazistas, sempre grosseiros, o orientaram 
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a não comparecer ao trabalho no dia seguinte. Ele se deitou em sua 
cama dura e desgastada sem conseguir dormir por um segundo se 
quer, sozinho e com medo. O dia raiou e ele foi arrastado para uma 
fila com pessoas cambaleantes e nauseadas; jovens e mais velhos, 
mulheres e homens. Mas naquela mesma fila da morte, letárgica; ele 
viu o seu grande amigo, com um olhar impiedoso mas com um sorriso 
acolhedor. E antes mesmo que pudesse dizer alguma coisa, o amigo 
antecipou “Eu trilhei o caminho da vida contigo, vou te acompanhar 
também na senda da morte.”
O nosso Senhor fez muito além disso. Ele de livre escolha decidiu 
andar pelo vale da agonia e de oração no Jardim do Getsêmani para que 
nós pudéssemos caminhar em ecstasy de louvor. Ele humildemente 
trilhou o caminho de humilhação e desgraça, pela “Via Dolorosa” para 
que nós possamos voar aos céus, em graça na “Via Soteria”.

3.  Em relação a essa história, o que teve maior impacto para você?

ESTUDANDO EM COMUNIDADE assista o vídeo “Calvário”
4. Qual o significado da palavra “Calvário”?
5.  Existem ao menos 3 lições que podemos compreender na Cruz:

a) O R____________________________________ para a cruz

b) O R____________________________________ para a cruz

c) O R____________________________________ para a cruz  

REFLETINDO EM COMUNIDADE
6.  O que significa para você que “Por causa da Cruz nos temos 

uma nova vida em Jesus?” Em sua opinião, qual o ponto mais 
interessante do programa de hoje?

7. Em sua opinião, qual o aspecto mais interessante do programa 
de hoje?

8. Como os seguintes versos bíblicos contribuem para com a men-
sagem de hoje? Isaías 53:4 e 5 e Filipenses 2:5-11

AGINDO EM COMUNIDADE
9. Que lições você está levando desse estudo hoje? 
10. Como você pode falar e compartilhar essa lição?
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